Nyílt levél
Dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának vezetője a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív

Törzs vezetői részére

Sztómások nyílt levele azokhoz, akik érdekünkben tenni tudnak a koronavírus idején
Napjainkban hazánkban mintegy 15-18 ezer ember él sztómával.
A sztóma egy olyan mesterségesen, sebészek által létrehozott bélnyílás a hasfalon, melyen
keresztül a széklet a szervezetből távozni tud, és az egy cserélhető zsákba jut. A
sztómaműtéten átesettek részére sztómazsák nélkül az élet elképzelhetetlen.
A koronavírus járvánnyal kapcsolatos rendelkezések miatt fordulunk az illetékesekhez a
gördülékeny eszközellátásunk érdekében.
A sztómások 90% -a műtétüket végző kórházak sebészeti osztályán íratják fel vényre a
sztómaterápiás segédeszközöket negyedévenként, a társadalombiztosítási támogatással
igénybe vehető mennyiségben. Lehetőségük van ugyan a lakóhelyükhöz közelebb eső
törvényben meghatározott speciális szakképesítéssel rendelkező orvos igénybevételére a
recept felíráshoz. Ez utóbbit azért veszik kevesen igénybe, mert kapcsolatban akarnak maradni
a műtétet végző orvossal és az ott szolgáló segédeszköz ellátásukban rutinnal rendelkező
sztómaterápiás nővérrel.
A fentiekből következik, hogy a sztómásnak negyedévenként fel kell keresnie a kórházát
ahhoz, hogy ehhez a százezer forintos nagyságrendű negyedéves ellátmányt jelentő vényhez
jusson. Ezután a sztómás továbbítja az általa aláírt receptet a forgalmazókhoz, akik postai úton
eljuttatják a sztómáshoz a zsákokat. Mások maguk keresnek fel egy – egy gyógyászati
segédeszközboltot, ahol nem biztos, hogy készletről ellátják. Ha az üzletnek meg kell rendelni
a vényre rendelt eszközöket, akkor egy két nap múlva, újabb utazással átveheti negyedéves
ellátmányát.
A fentiek szerinti ellátás miatt a többnyire daganatos mellékbetegségben is szenvedő
betegeknek, - akik még onkológiai kezelés alatt is állhatnak – el kell jutnia a messzi kórházba
a továbbélését biztosító ellátmánya érdekében. Mindezt a koronavírus miatt kialakult
korlátozások közepette. Nem is említve, hogy a vastag- és végbélrák a 60 év felettiek közül
szedi áldozatait és közülük kerül ki a legtöbb sztómás, akik a koronavírus veszélyezettjei is.
Milyen megoldást várunk?
Legyen egyszerűbb a módszere - ennek a sztómások részére nélkülözhetetlen - eszközhöz való
hozzájutásnak, legalább a járvány idejére.
Miként?
Két lehetőség megteremtésében látjuk a megoldást:

Első (egyszerűbb): Az eszközforgalmazók a járvány ideje alatt, az adott beteg részére vény
ellenében legutoljára kiszolgált segédeszközöket a kihordási idő figyelembe vételével, újra
megküldik a jogosult beteg részére - mintha az előző recept dupla érvényességű lenne. Így a
sztómásoknak nem kell otthonukból kimozdulni, otthonukba megkapják az eszközöket. Ezzel
további három hónapra biztosított lehet a helyzetük. Második: Azok a sztómások ellátását
eddig is intéző nővérek, akik a segédeszköz kiírásában közreműködtek, írassák fel a
szakorvossal a nyilvántartásuk szerint náluk ellátott sztómások ellátmányát és a beteg
megjelenése nélkül a receptet továbbítsák az eszközforgalmazóknak, aki majd házhoz
szállítással elküldi az eszközöket a sztómásnak. (A vírushelyzet következtében a kórházi belső
átszerveződések miatt, vagy a nővérek esetleges megbetegedése okán nem biztos, hogy
minden ebben a témában járatos nővér megtalálható lesz)
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